
September 
8. og 9. september omdannes Søndermarken til Ungdommens Folkemøde 1́6. I samarbejde med bl.a. 
Kulturudvalgsformand Morten Jung (R) og arrangørerne af folkemødet bakker FLF (som eneste lærer-
kreds) op om arrangementet og udsender bl.a. inspirationsmateriale til skolerne.

FLF afholder bestyrelsesinternat. Internatet konkluderer, at behovet for at værne og forbedre lærernes 
lønvilkår er nødvendigt og beslutter at sætte fokus herpå under overskriften ”Rekruttering og fastholdelse”.

I samarbejde med andre faglige organisationer afholder FLF en cykeldemo på Frederiksberg. 
 
OktOber
Antallet af flygtningebørn, som skal inkluderes på Frederiksberg, er meget lavere end forventet.  
Årsagen skal findes i regeringens afvisning af flygtninge ved den danske grænse.

FLF stiller forslag på DLFs kongres om lønforløb for psykologer og konsulenter og bakker op om sikring af 
(lokal)løn for lærere på de private skoler.

Alle ledelser og tillidsvalgte afholder fællesmøde med forvaltning og FLF. Mødets tema er den fælles  
forståelse, særligt med fokus på retfærdighed i opgavefordeling og på gennemskuelighed i opgaverover-
sigterne.

Som en del af budgetforlig 2017 afsættes kr. 100.000 til skoler, der kan nedbringe lærernes sygefravær med  
1 procentpoint samt til de skoler, hvor lærernes sygefravær er under 3 %. 
FLF drøfter sagen med flere politikere og bringer punktet i MED for at sikre, at dette ikke opmuntrer til tidligere  
afsked af syge lærere og med undren over, at det kun er lærernes sygefravær som skal nedbringes, men hele med- 
arbejderstaben på skolerne, som ”vinder” pengene.

FLF afholder medlemsfest med tema om ytringsfrihed. 
FLF afholder fyraftensmøde på Kellerdirk med Helle Hein – om god ledelse!
 
NOvember
KL og DLF inviterer til dialogmøde for ledelser og tillidsvalgte, hvor lærernes arbejdstid skal evalueres. FLF går fra mødet med en fortsat 
forståelse af, at jo tydeligere og jo mere gennemskuelig lærerens opgaveoversigt er, jo større er oplevelsen af retfærdighed.  

FLF samarbejder med konstitueret Undervisningsudvalgsformand Margit Ørsted (V) om an-vendelsen og indholdet af fondsmidler til ca. kr. 500.000,- til 
et True North-projekt. FLF an-befaler kommende 7. klasse på Skolen på Nyelandsvej. FLFs udgangspunkt er et inspirationsoplæg med fuldt finansieret kompetence-
udvikling og opfølgning for alle deltagende lærere. Projektet gennemføres i skoleåret 2017/18.

Skoleleder Niels Christoffersen viser politikerne ved selvsyn, hvorfor beslutningen om mega-klasser er uladsiggørlig. Besparelsen trækkes tilbage. FLF kvitterer for 
skolelederens praksisviden.

FLF gennemfører løneftersyn for alle medlemmer. FLF finder hundredtusindvis af kroner til medlemmerne. Lønnen reguleres med tilbagevirkende kraft. Enkelte medlem-
mer har fået for meget udbetalt i løn. Dette skal ikke tilbagebetales, men bliver reguleret fremadrettet.
FLF konstaterer, at fejlene primært sker på grund af ledelsesmæssige fejl i indtastning af undervisningstillæg eller manglende viden om hvornår uv-tillæg udløses, idet det 
er et fåtal af skolerne, som har retvisende løn. 

FLF indleder samarbejde med Låneforening for Lærere, således at FLFs medlemmer kan låne til privatforbrug til Danmarks laveste rente.

JuNi
SO-SU: Efter intense forhandlinger om opgørelse af arbejdstid sikres enighed om endelig opgørelse af 
arbejdstiden for arbejdsåret 15/16 samt om fremtidig månedlig opgørelse af arbejdstid. 

Fællesrådgivningen for Børn og Unge. FLF forhandler kvalifikationstillæg for psykologer på PPR (BUF).

TR/AMR-ere melder om væsentligt dårligere ansøgerfelt til lærerstillinger. Samtidig er personaleom-
sætningen steget markant. Mange lærere med særlige funktioner/kompetencer forlader skolerne.

FLF forhandler lokalløn på skolerne. Enkelte ledere ønsker at forhandle særlige tillæg for funktioner. 
FLF ønsker lokallønnen udmøntet så kollektivt som muligt og opfordrer lederne til at lede på andre 
punkter end løn.

FLF afholder fyraftensforestilling på Kellerdirk: “Folkeskolereformen” fremført af Mongo Park.
 

FLF forhandler løn for tale-høre-konsulenter på Fællesrådgivningen for Børn og Unge. For-handlingen ender 
utilfredsstillende for FLF. Gennem flere drøftelser mellem ledelse og medlemmer sikres bedre forhandlings-

resultat.
 

AuguSt
Efter hårdt pres fra først fagforeninger og senere også KL trækker regeringen ompriorite-ringsbidraget tilbage.

FLF afholder flere netværksmøder med børnehaveklasseledere og læsevejledere om tidlig literacy og tidlig numeracy. 
FLF inviteres som deltager i projektets følgegruppe.

FLF bakker op om kommunens inklusionsundersøgelse. Derefter stiger andelen af besvarelser væsentligt. Undersøgelsen 
viser, at lærerne ønsker flere muligheder for to-voksen-undervisning og bedre lokalemæssige forhold, at medarbejderne og 

ledelse oplever ikke at have tilstrækkelige kompetencer til inklusionsopgaven og at tiden til samarbejde med specialtilbud og 
folkeskolen reelt ikke er tilstede.

FLF deltager (som eneste lærerkreds) i ”Copenhagen Pride”. Udgangspunktet for FLF er ligeværd for alle, uanset race, køn, religion, seksualitet 
eller kultur.

FLF gennemfører en kvalitativ undersøgelse blandt de tillidsvalgte med henblik på afklaring af, om den fælles forståelse er udmøntet i overensstemmelse med 
intentionen. Konklusionen er, at særligt kriteriernes anvendelse og opgaveoversigternes gennemskuelighed for den enkelte lærer er utilstrækkelige.
FLF orienterer forvaltningen om undersøgelsen. Det aftales at det, på det planlagte fællesmøde, sikres, at temaerne tages op med henblik på afklaring og handling på 
skolerne. 

FLF udsender høringssvar til budget 2017. FLF kritiserer skarpt på alle niveauer forvaltningens budgetforslag om mega-klasser, hvor digitale devices erstatter lærer-
kræfter. Forslaget er praktisk uladsiggørligt og en reel forringelse for arbejdsmiljøet og elevernes under-visning. Derudover er inklusionspresset, bl.a. illustreret ved 
stærk forøgelse af vold mod lærere og børnehaveklasseledere, et væsentligt element.

Ihukommende voldgiftsafgørelse om forringet lønvilkår under lejrskoler samt tydeligheden overfor forældrene i denne type besparelse anbefaler FLF at nedsætte antal-
let af lejrskole-dage med 3. Forslaget vedtages ikke.

mArtS
På baggrund af generalforsamlingens drøftelser underskriver FLF Fælles Forståelse med Frederiksberg Kommune. Den Fælles Forståelse sikrer lærerne en øget  
fleksibilitet. Læreren skal selv opgøre sin arbejdstid, og ledelsen har tillid til opgørelsen. 
 
April
FLF udsender en pressemeddelelse og siger fra overfor regeringens forslag om at etablere et ”særligt tilbud” til flygtningebørn. Kredsen afholder flere møder med  
modtageklasselærerne for at kortlægge de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af det forringede tilbud. Flere partier bakker op om FLFs krav om, at alle børn har ret til 

den rette undervisning. 

Volleyfest på Tre Falke Skolen. FLF støtter arrangementet med kr. 20.000,-

 mAJ
FLF er arrangør på 1. Maj i Fælledparken. Entertainere som Anne Marie Helger og Sebasti-an Dorset hylder lærerne for deres mod og 

vilje til at fortsat at kæmpe for folkeskolen. 
Årets parole i ”Undervisernes Telt” er ”Investér i uddannelse – kvalitet koster!”

FLF arrangerer, sammen med andre faglige organisationer, demonstration mod omprioriteringsbidraget – en besparelse, 
som kan koste 30 lærerstillinger svarende til ca. 4,5 % af lærerne på Frederiksberg. Demonstrationen sker synkront i 74 

andre kommuner.

Under overskriften ”JA, til tryghed og kommunalt selvstyre – NEJ, til milliardnedskæringer og omprioriterings-
bidrag” underskriver bl.a. FLFs formand en erklæring til regeringen om at trække omprioriteringsbidraget  

tilbage.

Kom og hør strategien for det kommende år på generalforsamlingen onsdag den 22. marts kl. 17.00 
i Multisalen på Skolen ved Bülowsvej, Fuglevangsvej 8, 1962 Frederiksberg C.
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December 
FLFs bestyrelse uddeler julekurv og adventskalender på frokostmøder på alle skoler. FLF beskriver “Rekruttering og fastholdelse” som fokusområde med særligt  
opmærksomhed på lønefterslæbet ift. omegnskommunerne.

Efter 1 ½ års forhandlinger om ny MED-aftale bryder forhandlingerne med A-siden sammen. Baggrunden er uenighed om medarbejdernes repræsentation i Område-MED.
Efter flere resultatløse forhandlinger om arbejdstid, gennemfører lærerne på Johannesskolen en happening, hvor de med ‘talebobler’ udtrykker deres forventinger til, 
hvad en arbejdstidsaftale betyder for dem. ‘Taleboblerne’ ophænges på lærerværelset. FLF udbreder ideen til andre skoler til inspiration. 

JANuAr
FLFs tillidsvalgte og bestyrelse deltager i det årlige TR/AMR/TR-supp.-internat. Tillidsvalgte fra de private skoler i kredse i hovedstaden deltager ligeledes 
i internatet. Internatets overskrift er ”Løn”. Der aftales initiativer på den enkelte skole, fulgt op af besøg af kredsen på klubmøder eller andre typer 
af involvering af medlemmerne i temaet.

FLF genforhandler Fælles Forståelse med Frederiksberg Kommune. Udgangspunktet er en forventning til forvaltning og ledelser om 
langt større opmærksomhed på aftalen. Ultimativt krav fra FLF er derfor flere bindende beskrivelser af ledelsernes opgaver i 
forbindelse med lærere og børnehaveklasseledernes opgaveoversigter, og langt større lærerinvolvering i processen omkring fag- og 
opgavefordelingen. Forberedelsestidens synlighed og lærernes mulighed for at sikre undervisningens forberedelse og efter-
behandling er selvsagt omdrejningspunkt.

UU: FLF genforhandler løn- og arbejdstidsaftale for vejledere på UU. Aftalen sikrer en fleksibilitet i såvel opgaver som ar-
bejdstid samt et fast tillæg for 17-06-arbejdstid.

FLFs formand og AMR fra NY Hollænderskolen er i TV2-LORRY, hvor de kritiserer det sti-gende antal episoder af 
vold mod lærere. De påpeger, at de stigende tal skal ses som resultat af en øget inklusionsopgave på skolerne.

FebruAr
Åbent debatmøde og kickstart på kommunalvalget på Kellerdirk om den gode undervisning. FLF inviterer –  
udover medlemmerne – både forvaltning, ledelser, forældre og elever.
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